
 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
ค าน า 

 
      โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ได้จัดท าคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยรวบรวมข้อมูลระเบียบ

ข้อบังคับของฝ่ายต่างๆ ท่ีนักเรียนควรรู้มาจัดให้เป็นหมวดหมู่เพื่อจะได้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบ
แผนและประเพณีท่ีดีงามของโรงเรียน  คู่มือนักเรียนเล่มนี้ จึงเปรียบเสมือนแสงสว่างส่องทางในการด าเนิน 
ชีวิตนักเรียนท่ีจะน านักเรียนไปสู่หนทางแห่งความส าเร็จ ในช่วงเวลาท่ีนักเรียนใช้ชีวิตในโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 
เมื่อนักเรียนหรือ ผู้ปกครองนักเรียนได้รับคู่มือนักเรียนเล่มนี้แล้วกรุณาศึกษาท าความเข้าใจให้ละเอียดชัดเจน เพื่อ
ประโยชน์แก่ตัวนักเรียนเองตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมแห่งนี้ และเป็นการสร้างความ
เข้าใจตรงกันอันจะเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น 
     ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีเป็นศิษย์ใหม่ทุกคนและขอต้อนรับเข้าสู่รั้ว แสด -ขาว ด้วย
ความยินดียิ่ง ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านท่ีได้ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานในความปกครองของท่านมา
ให้กับโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมเป็นผู้จัดการเรียนรู้และอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุตรหลานของท่าน ขอให้
นักเรียนทุกคนต้ังใจศึกษาหาความรู้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด ซึ่งจะเป็นการน าความปลาบปล้ืมใจ
มาสู่ตน สู่ผู้ปกครองและสังคมส่วนรวมต่อไป ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนจงประสบโชคดี  
  
 
 
                                     (นายพยุหเกียรติ  สิงหรา) 
                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 
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สภาพทั่วไปของโรงเรียน 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ท่ีต้ัง 192 หมู่ 13 ต าบลห้องแซง อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทร  0–4577-7111  โทรสาร 0–4577-7111   
e-mail  Hongsaengwit@gmail.com website www.hongsaeng.ac.th  เปิดสอนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1   ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เนื้อที่ 35 ไร่ 1 ตารางวา  เขตพื้นท่ีบริการ 19 หมู่บ้าน 

ประวัติโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจ าต าบลห้องแซง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกด้าน

การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีอยู่บ้านไกลเกิน  20  กิโลเมตร  จากตัวอ าเภอเลิงนกทา  และการคมนาคมไม่มี
ความสะดวก   

ผู้ปกครองมีความต้องการให้บุตรธิดาได้เรียนในโรงเรียนในพื้นท่ีใกล้บ้านตนเอง เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม  พ.ศ. 
2517  นายประสงค์  มูลสาร  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้องแซง  และคณะกรรมการบริหารชุมชนหมู่บ้านห้องแซง  ได้
เสนอเรื่องขอจัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ี  ต าบลห้องแซง    

กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดต้ังโรงเรียน   เมื่อวันท่ี  2  มิถุนายน  พ.ศ.  2518  ได้เปิดท าการเรียนการ
สอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 –  6   ต้ังช่ือโรงเรียนว่า  “โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม”   
อักษรย่อ “ ซ.ค.” 
 สถานท่ีต้ังโรงเรียนได้รับการบริจาคท่ีดินเพื่อด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา  จ านวน  35  ไร่  

1 งาน  5/10  ตารางวา 
ปรัชญาของโรงเรียน 
       “ นตถิ  ปญญา  สมอาภา   แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี” 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
        “ยิ้มง่าย แต่งกายงาม มีความอ่อนน้อม เพียบพร้อมวัฒนธรรมภูไท” 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
       “โรงเรียนส่งเสริมวัฒนธรรมภูไท” 

     สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 
 

             เทียน  1  เล่มจุดสว่างต้ังอยู่บนตัวอักษร ซ.ค.  ด้านล่างมีข้อความว่า  โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 
 

สีประจ าโรงเรียน 
แสด – ขาว 

  สีแสด หมายถึง   ความกระตือรือร้น 
  สีขาว หมายถึง  ความสะอาดบริสุทธิ์ 
 สีแสด – ขาว หมายถึง  ลูกศิษย์โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม  เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการศึกษาเล่า
เรียน  มีจิตใจท่ีพร้อมท้ังคุณธรรม  จริยธรรม 
ปรัชญาของโรงเรียน 
          นตฺถิ   ปญฺญา   สมาอาภา      “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” 

mailto:Hongsaengwit@gmail.com
http://www.hongsaeng.ac.th/


อุดมคติของโรงเรียน 
          สอนให้เป็นคนดี   เพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ 
คติพจน์ของโรงเรียน 
        “ปฏิรูปการศึกษา  แสวงหาแหล่งเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม กิจกรรมร่วมพัฒนา  ศึกษาตลอดชีวิต  ใกล้ชิด
ชุมชน  ” 
 

 
ท าเนียบผู้บริหาร 

 
ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง รับ-หมดวาระ(พ.ศ.) 

1 นายไวยวุฒิ  มนต์ขลัง ค.บ. 
รักษาการในต าแหน่ง
ครูใหญ่ 2518-2521 

2 นายเพชร  แก้วใส กศ.บ. ครูใหญ่ 2521-2522 
3 นายขจัด  จันทร์พวง  อาจารย์ใหญ่ 2522- 2525 
3 นายเกียรติศักดิ์  สุวรรณโพธิ์ค า ค.บ. อาจารย์ใหญ่ 2525-2533 
4 นายศักดา  พันธ์เพ็ง ค.บ. ผู้อ านวยการ 2533-2541 
5 นายพิทักษ์  ศิริวาลย์ ศษ.ม. ผู้อ านวยการ 2542-2547 
6 นายอัศนีศักดิ์  ศิริชัย พบ.ม. ผู้อ านวยการ 2547-2548 
7 นางวิทยา  เพชรไกร ศษ.ม. ผู้อ านวยการ 2548-2551 
8 นายวิสันต์  คุณสุทธิ์ ศษ.ม. ผู้อ านวยการ 2552-2555 
9 นายพยุหเกียรติ  สิงหรา กศ.ม. ผู้อ านวยการ 2555-ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 
 1. ดร.ศักดา  พันธุ์เพ็ง  ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 2. นายค านวณศักดิ์  มูลสาร ต าแหน่ง รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 3. นายจูม  แสงศรี  ต าแหน่ง กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 4. นายบุญถม  คุริรัง  ต าแหน่ง กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 5. ด.ต.ค ารณ  แสงพรม  ต าแหน่ง กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 6. นายบุญมา  เมืองพิล  ต าแหน่ง กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 7. นางนาถวิทักษ์  มูลสาร           ต าแหน่งกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 8. นายสังวาลย์  เมืองพิล  ต าแหน่ง กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 9. นายพิเชษฐ์  กุมารสิทธิ์  ต าแหน่ง กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 10. นายณเรศ  ลุนภักดี       ต าแหน่ง กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 11. นายประยงค์  ห้องแซง ต าแหน่ง กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 12. นายยงยุทธ  ห้องแซง  ต าแหน่ง กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  



 13. นายสีม่าย  เพชรไพร  ต าแหน่ง กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 14. นายทรงชัย  บุญสงค์  ต าแหน่ง กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 15. นายพยุหเกียรติ  สิงหรา ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

 
 



แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

 

 
                                                                          

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน...............................................................................คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท าเนียบข้าราชการครูและบุคลากร 

 

 

นายพยุหเกียรติ  สิงหรา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการ 

งานแผนงาน/ประกัน
คุณภาพ 

นางสาวเรืองศรี คุณสุทธิ์ 
 

๑.งานส านักงานกลุ่ม 

๒.งานแผนงาน/สารสนเทศ 

๓.งานประกันคุณภาพฯ 

๔.งานต้นทุนผลผลิตและ 

การควบคุมภายใน 

๕.งานประเมินผลฯ 
 

งานวิชาการ 
นางบุญชู  ไชยา 

 
๑.งานส านักงานกลุ่ม 
๒.งานแผนงาน/
บริหารวิชาการ 
๓.งานหลักสูตร/วิจัย
และพัฒนาการเรียน
การสอน 
๔.งานระบบไอ.ซี.ที/
เทคโนโลยี 
๕.งานทะเบียนวัดผล 
๖.งานวัดผล
ประเมินผล 
๗.งานนิเทศ
การศึกษา 
๘.งานห้องสมุด 
๙.งานแนะแนว
การศึกษา 
๑๐.งานกองทุน กยศ. 
๑๑.งานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๑๒.งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
๑๓.งานประเมินผลฯ 
 

 
 

งานกิจการนักเรียน 
นายยุทธนา  ผาเวช 

 
 

๑.งานส านักงานกลุ่ม 
๒.งานแผนงาน/
บริหารกิจการนักเรียน 
๓.งานส่งเสริมระเบียบ 
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 
๔.งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
๕.งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
๖.งานพาหนะ/จราจร 
๗.งานครูที่ปรึกษา/เวร
ประจ าวัน 
๘.งานประเมินผลฯ 

งานบุคคล 
นางสาวลมัย  ศูนย์โศก 

 
 

๑.งานบริหารกลุ่มฯ 
๒.งานบริหารบุคคล 
๓.งานจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
๔.งานเวรยาม
รักษาการณ์ 
๕.งานประเมินผล 

 

งานธุรการ 
นางจันทร์ฉาย  ศรีอุบล 

 
 

๑.งานส านักงานกลุ่มฯ 
๒.งานบริหารงานสาร
บรรณและงานธุรการ 
๓.งานเลขานุการกก.
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔.งานประเมินผลฯ 

งานการเงินและพัสด ุ
นายสังวาลย์  เมืองพิล 

 
 

๑.งานส านักงานกลุ่มฯ 
๒.งานบริหารการเงิน
และบัญช ี
๓.งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 
๔.งานประเมินผลฯ 

งานอาคารสถานที่ 
นายประทวน  ทวีแสง 

 
๑.งานส านักงานกลุ่ม 
๒.งานอาคารสถานที่
และสิงแวดล้อม 
๓.งานส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 
๔.งานสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ 
๕.งานกิจกรรม
สหกรณ์ 
๖.งานประเมินผลฯ 
 

งานชุมชน/ภาคี
เครือข่าย 

นางธัญทิพย์ คุณสุทธ์ิ 
 

๑.งานส านักงานกลุ่ม 
๒.งานชุมชน/ภาคี
เครือข่าย 
๓.งานบริการ
สาธารณะ 
๔.งานประเมินผลฯ 

 
 



โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม  ปีการศึกษา 2558 
ฝ่ายบริหาร 

                                                                                                                                              
                                                                         
 

 
 
 

นายพยหุเกียรติ  สิงหรา 
    ผูอ้  านวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 

 

                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                                          
                   
                                 นางสาวเรืองศรี  คุณสุทธ์ิ      นางบุญชู  ไชยา                   นายสุพษิ   จอมหงษ์                      นายยทุธนา  ผาเวช         นางจนัทร์ฉาย ศรีอุบล  
                                  งานแผนงาน/ประกนัคุณภาพ     งานวชิาการ     รองผูอ้  านวยการโรงเรียนหอ้งแซงวทิยาคม        งานกิจการนกัเรียน                งานธุรการ   
                       
                                           
 
                                                                                         
                                           นางสาวลมยั  ศูนยโ์ศก         นายสงัวาลย ์ เมืองพลิ       นายประทวน  ทวแีสง                   นางธญัทิพย ์ คุณสุทธ์ิ  
                                                     งานบุคคล        งานการเงินและพสัดุ              งานอาคารสถานที่                  งานชุมชนและภาคีเครือข่าย    
                                                           



  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 

                                                                                                                
                                                                                                                         นายสังวาลย ์ เมืองพิล 

                                                                                                                        ศษ.บ.ภาษาไทย 
                                                                  นายสมบรูณ์  ประเสริฐศิลป์                หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        นางจริยาวดี  คุณสุทธ์ิ          นางกมลชนก  เพชรโรจน์  
                                                                         ศศ.บ.ภาษาไทย                                                                                                             ศศ .บ.บรรณารักษ ์                 กศ.บ.ภาษาไทย 
                                                                                                                                                                                                                                                           ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

                                                                                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 

      
 
                                    

                                                                                                                            นางใบศรี  อรมาศ                                                       
                                                                                                                           คบ.เคมี 

        นางสาวถาวร แกว้หาญ        นางสาวทิพวลัย ์ทองนอก     หัวหนา้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์           นางสาวธนิดา  ไชยภูมิ         นางสาววราภรณ์  ลือจนัดา 
                                            คบ. คหกรรมศาสตร์                      คบ. เคมี                                                                                       วท.บ.วิทยาศาสตร์                   กศ.บ.ชีววิทยา 
                                                                                                                                                  
                                                                                                 
 



                                                                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 

 
   
                                                                                 
 

                                                                                                                              
                                                                                                                                               นางปราณี  อุ่นเมือง 

                                                                    ศษ.บ.คณิตศาสตร์  
                                                                     หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

                           
                          นางฐิติมญช ์ โสดก              นางอุบลวรรณ  พลยทุธ                                                                                 นาง สมนึก  คุณสุทธ์ิ                      นางทบัทิม  เจริญตา  
                   ศษ.ม หลกัสูตรและการสอน             คบ. คณิตศาสตร์                         คบ. คณิตศาสตร์                  ศษ.ม หลกัสูตรและการสอน  
                     มธัยมศึกษา(คณิตศาสตร์)                                                                                                                                                                                                                                                                   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

นางสาวเรืองศรี  คุณสุทธ์ิ   
กศ.ม. หลกัสูตรและการสอน              
หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 

 

                              นางบุญชู  ไชยา                นางสุมนมาลย ์ แสนวงศ ์                                                                                           นางธญัทิพย ์ คุณสุทธ์ิ                        นางสาวลมยั  ศนูยโ์ศก                                                                                    
                              คบ.สังคมศึกษา                      คบ.สังคมศึกษา                                                                                                       ศษ.ม.บริหารการศึกษา                           บธ.บ. การเงิน                            

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโยล ี
 
 
 
 

                                                     
                                                        นายประทวน  ทวีแสง  

                                                      คบ.อุตสาหกรรม 
                                                         หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

                                                                                                                    
              นางลกัขณา  สังขท์อง                   นายศุภกิตต์ิ  ธาระพนัธ์              นายฉตัรชยั บุปผาดา              นายพงษศ์กัด์ิ  รักบุญ    
              บธ.ม. บริหารธุรกิจ                     ศษ.ม.บริหารการศึกษา                                                                                                    กศ.ม.บริหารการศึกษา             คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา                                                                                        
                 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

 
 
 

 
นายประกอบ  ห้องแซง 

     กศ.ม.บริหารการศึกษา 
หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

                                  นายอุกฤษฎ ์   อุ่นเมือง                                                                           นางสุภาพร  เมืองโคตร                นางจนัทร์ฉาย ศรีอุบล 
                                                                  คบ. ภาษาองักฤษ                                                                                                                          กศ.ม.ภาษาองักฤษ                      ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
                                              
                      

 



    
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 
  
     
                                                                                                                     
 
                                                                                                                                               นายศุภกิจ   เจริญตา 
                                                                                                                                                   คบ.พลศึกษา 
                                                           นางจริยาวดี  คุณสุทธ์ิ                                               ศษ.ม.หลกัสูตรและการสอน                      นางกมลชนก  เพชรโรจน์               นายศุภกิตต์ิ  ธาระพนัธ์            
                                                         ศศ.บ.บรรณรักษศาสตร์                          หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา            กศ.บ.ภาษไทย                           ศษ.ม.การบริหารการศึกษา  
                                                                                                                                    ศษ.ม.การบริหารการศึกษา             

                                                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           นายยทุธนา  ผาเวช   
                                                                                                                                              คบ. ศิลปศึกษา 



                                                                                                                                หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

บุคลการทางการศึกษา 
 
 
 
     

                        
                                                                                 นายอ่อน   แกว้หาญ                                                                                                 นายสงดั   นามศร 
            ช่างครุภณัฑ ์๔                                             ช่างครุภณัฑ ์๔  
 
 
 
                   
 
   
 

                                                                                    นายกา้  ยาวะโนภาส           นายลานไทย   แกว้หาญ   
                                                                            นกัการภารโรง(ลูกจา้งชัว่คราว)                                                              นกัการภารโรง (ลูกจา้งชัว่คราว)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ท าเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 
 
 
 
                                                                                             
                                                                                             

นายพยุหเกียรติ สิงหรา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
                                                                                                        
                                                                                              

นายสุพิษ  จอมหงษ์ 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
                                                                                  

                                            นางกมลชนก เพชรโรจน์   นายศุภกิจ เจริญ
ตา    นาย อุกฤษฎ์  อุ่นเมือง        นายยุทธนา ผาเวช      นายศุภกิตต์ิ  ธาระพันธ์      นายพงษ์ศ กด์ิ  รักบุญ     นาง
สุภาพร  เมืองโคตร 
                  งานส านักงานฯ        งานป้องกันยาเสพติด        งานแก้ไขฯ          หัวหน้างานกิจการนักเรียน     งานสง่เสริมคุณฯ               งานจราจรฯ                งานระบบดูแลฯ 

   
 
 



   ท าเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
                                                                                                            
 
 
                                                                                        

นายพยุหเกียรติ สิงหรา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
                                                                                                         
 
 
                                                                              

                                   นางสมนึก  คุณสทุธิ์     นางบุญชู  ไชยา                    นายสุพิษ  จอมหงษ์              นางสาวถาวร แก้วหาญ       นางอุบลวรรณ  พลยุทธ 
                                     งานหลักสตูรฯ        หัวหน้างานวิชาการ               รองผู้อ านวยการโรงเรียน                งานส านักงานฯ                  งานทะเบียน 
                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                       
                                                           
                                                     
                                             
 
                                            นางทบัทิม  เจริญตา    นางจริยาวดี คุณสุทธ์ิ      นายฉตัรชยั  บุปผาดา       นายประกอบ ห้องแซง          นายพงษศ์กัด์ิ รักบุญ       นางสาววราภรณ์ ลือจนัดา 
                                                   งานวดัผลฯ                งานหอ้งสมุด                 งานระบบไอซีทีฯ                งานวิจยัฯ                            งานระบบไอซีที                   งานทะเบียน 
 

    
 
 



   ท าเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
                                                                                                            
 
 
                                                                                                  

นายพยุหเกียรติ สิงหรา                                                                                                
                                                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
                                                                                                                  
                                                                                                             
                                                                                                           
                                                                                                               
  

นายสุพิษ  จอมหงษ์  
 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                            
                                                                                                                      
                                                                                                         
                                                  
                                                                                                                  

                                                                                 นางใบศรี  อรมาศ                    นางสาวเรืองศรี คุณสุทธ์ิ          นางสาวธนิดา  ไชยภูมิ            นายฉตัรชยั  บุปผาดา      
                                                                                    งานส านกังานฯ                    หวัหนา้งานแผนงานฯ             งานแผนและงบประมาณ              งานสารสนเทศ     

 
 
 
 



ท าเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
                                                                                                            
 
 
                                                                                            

นายพยุหเกียรติ สิงหรา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                  
                                                                                                           
  
  

นายสุพิษ  จอมหงษ์  
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 

                                                                                          นางสาวลมัย   ศูนย์โศก                                            นางฐิติมญชุ ์ โสดก 
                                                                    หัวหน้างานบุคคล                                               งานบริหารงานบุคคล 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

ท าเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานธุรการ 
 
 
                                                                                                            
 
                                                                               
                                                                                            

นายพยุหเกียรติ สิงหรา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                  
                                                                                                           
                                                                                                            
                                                                                   

                                                                           นายสพุษิ  จอมหงษ ์  
                                                                                    รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 

                                                          
                                                      
                                                   นางจันทร์ฉาย  ศรีอุบล                                                             นางปราณ ี   อุ่นเมือง  
                                                     หัวหน้างานธุรการ                                                           งานประเมินผลการด าเนินงาน  
 



 
 
 
 

ท าเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ 
 
 
                                                                                                            
 
 
                                                                                            

นายพยุหเกียรติ สิงหรา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                  
                                                                                                           
                                                                                                            
                                                                                                           

  นายสุพิษ  จอมหงษ์  
  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
                              นางใบศรี   อรมาศ    นางสมุนมาลย์  แสนวงศ์          นายสงัวาลย์   เมืองพลิ        นางสาวทิพวัลย์   ทองนอก   นายสมบรูณ ์ ประเสริฐศิ์ลป์  
                                    งานบัญชี        งานส านักงานและงานการเงิน     หัวหน้างานพสัดุและการเงิน         งานพสัดุและสนิทรัพย์       งานพสัดุและสนิทรัพย์     



 
 
 
 

ท าเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
 
 
 
 

  
                                                                                             

นายพยุหเกียรติ สิงหรา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                  
                                                                                                           
                                                                                                            
                                                                                                           

  นายสุพิษ  จอมหงษ์  
  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

         
 
 
 
 
                                 นางลกัขณา  สงัข์ทอง         นายศุภกิจ  เจริญตา         นายประทวน  ทวีแสง        นายศุภ กิตต์ิ  ธาระพันธ์         
นายยุทธนา  ผาเวช 
                             งานส านักงานและอนามัยฯ   งานอนามัยและโภชนาการ             หัวหน้างานฯ       งานประเมินงานอาคารสถานท่ี    งานอาคารเรียนและสวนหย่อม  



 
 
 
 

ท าเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 
 
 

 
  

                                                                                             
นายพยุหเกียรติ สิงหรา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                  
                                                                                                           
                                                                                                            
                                                                                                           

  นายสุพิษ  จอมหงษ์  
  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

                                                                             
                                                                        
                                                                      
                                                    
                                                             
                                              

                                                              นางกมลชนก  เพชรโรจน์            นางธัญทิพย์  คุณสุทธิ์          นายสมบูรณ์  ประเสริฐ์ศิลป์  
                                                         งานส านักงานฯและบริการชุมชนฯ   หัวหน้างานและบริการชุมชนฯ   งานประเมินผลการด าเนินงานฯ  



 


